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Styr*lsen ffusslä,,: *ffuändrad ersättning. Assmötet beslL\tade am *forunr3rad eesåttntug till styrelsen,
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Årsmötet beslutade om omval av Robert Kialt som ledamot,ElisabetKtrtnthammar s*tn setr{reterure
ocbMarko Pil<kasatnen son'l kassör pä2 fu. Omval av Jesper Näsvall. Hi,ÅranHesseljus achllennk
Karlsson satn swppleanter pä 1 å*.
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§rsmötqtbes\ul.adeom ornval att }laiHaglurrd ocbLenaVlander-Lrndström sorn CIrdinane satnt
KarlP*rss*n soru suppleant pä ctt är.

,
§

Yal av r*yissrer rch suppieaat

12

Yalav

walt*ared.wtrwg

Arsmötetb*s\utad,e orn *mval *v Willtam M,äklqvist
&

ffi.

s:a;mt

Letf T-trrdblowpä att är.

av frllaytzingspersarxer
Srdförande ir§aunarad.* am att det r* frnns nio ttllsyrrringspersoner i föreningon vi\l<ut ar väldigt
ytasitivt. Clrdt'örandeninfarunerudt aven *r* att han oclt i*nas Sun&kommerkt gä *n
tartbllduingskurs pä e* å,ag. F ern nya p*rsrlnar har tiLNförarrinand,e t arn 2027 t)518 " Stig BL*rxbar
meådelat att han inte kamm*r 'att {r,rtsdtta eft*r det atthans förrtrdnanrJ,e tar s\ut.
§4.ed,*w§sairrg

112

§a4

§1§

as*st"&§\nrz& * sw &raaw gt§t
Styrelst:r: t*resl,frr att ttskekrytet pPa238 kronor

W

Wr&gor $wz tiskets

a)

värd

blir afödndrat. Årsrnöt et godkånd,e'förclaget"

odh be&rwawde azr*&sr §a«mwzande ver%qsarnkyetsäs

Wazsarnrig C ös tr§Ln Dyteta

?srzx\r.

*rr3t*randsninf*trnerad*atnattvt s*ravanJigtplxnterar.ins
ks rsnar fr fm

Tlylta

brz*<

EA{}

ensamnga Gösartör25 *{}tt

"

b) §laarwiml<t
h*n skic,}<at mLtltr T*ärusstyrclser, i
§öåerrwan\and,s1ät\ offi ettförslagatt*.afiib*st?rnd"*tbabtaras. &egertngenbw besl,rytat ernvtlka
jakttider *ch w,g;\er som gä11er för st*rskarvqakt" We ffinns ph g*agla oah lyd*r: Sök
jakttrsrt:rdntng 1987 :9{}5 , btJaga 4 purkt 1"9 sar* trud"*r t kratt 21$7 AL ,
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hrsfl1öt*t beslutade att ge ettuppdrag ät Kenneth aLt göra ett
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{}ratrs ffisL<e fiir ru}lstolsburna
K*nnethM ffrraslag att detbör vara gratis att {iska pä {iskepl*tsen för rwllstolsbwrna persaner
metl funkttansnedsattnmg.
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Ad,{örand,e väakte fuägan *m vi ska bli medLarntnar i sparttiskama
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disl*ryt*radas om frdrhy {rs7<evärdsowr&<ia &w1yr ska ha ett sarr"&rb*te rnellan frkebokvarn,
\parrchatrr:ns ftskevärdsföreningswnL Edeby.Förslaget ir att grtru en slsnvelse trllsantmatts meci

Skab*kvatn om v ad vt lqan hjät^pa tlll mr,d i form av btr a til"lsyningspqt§{}nff {9 ki:n
f tsk*v fLr d st ör enrwgen o ch 4'f r fm S,keb akv am) .
Awr:a*tat be;sb$ada affL e&t ardna ettmöte welL*n rydföranåenat\kebakvanr, Spxrrab*Lw
itdeT:y tör ett *orcntuelTt samarbete.
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